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SKI 4 ALL – ΣΚΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Πρόγραµµα προσαρµοσµένης χιονοδροµίας για σκιέρ µε αναπηρίες 

 
Ραντεβού στην Βασιλίτσα! 
Η διαβίωση σε κατάσταση κινητικής ή άλλης αναπηρίας δεν σηµαίνει αποκλεισµό 
από την ζωή, την δράση και την κοινωνία.  
Στις πλαγιές της Βασιλίτσας, ο δρόµος της αναψυχής και του χειµερινού αθλητισµού 
είναι ανοικτός για όλους. 
Εδώ και αρκετά χρόνια, το Εθνικό χιονοδροµικό κέντρο στέλνει ένα πανελλήνιο 
µήνυµα αθλητικής δράσης και κοινωνικής ενσωµάτωσης.  
Υπέροχο φυσικό περιβάλλον, προσβασιµότητα που βελτιώνεται συνεχώς, 
εκπαιδευµένο και πρόθυµο προσωπικό. 
 
Χειµερινές διακοπές για όλους 
Πρόγραµµα αναψυχής για µαθητές ειδικών σχολείων, µέλη συλλόγων, ιδιώτες µε 
αναπηρίες. 
Με την έναρξη της χειµερινής περιόδου, µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος µε κινητική ή 
άλλη αναπηρία να προγραµµατίσει τις διακοπές του στα χιόνια. ∆ιαµένοντας σε 
επιλεγµένα προσβάσιµα ξενοδοχεία, µπορεί να συµµετέχει σε µαθήµατα εκµάθησης 
σκι, σε επίπεδο αναψυχής µε βάση τις προσωπικές του δυνατότητες. 
Το πρόγραµµα παρέχει κάθε είδους ενηµέρωση και πληροφορία, ειδικευµένους 
εκπαιδευτές, υλικοτεχνικό εξοπλισµό, διαµονή. 
 
Αθλητική Προσαρµοσµένη χιονοδροµία 
Η προσαρµοσµένη χιονοδροµία είναι αναγνωρισµένο Παραολυµπιακό άθληµα µε τις 
εξής κατηγορίες: 
Alpine Skiing/Ice Sledge Hockey/Nordic Skiing/Wheelchair Curling 
Απευθύνεται σε αθλητές µε κινητική αναπηρία ή προβλήµατα όρασης. 
Για τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν να γευτούν νέες αθλητικές εµπειρίες  να 
γνωρίσουν την παγκόσµια οικογένεια του σκι και να γίνουν µέλη της οµάδας των 
Ελλήνων αθλητών σκι, η Βασιλίτσα είναι το σηµείο συνάντησης. 
 
Σκι για περιπτώσεις ήπιας εγκεφαλικής παράλυσης 
Πρόκειται για µέθοδο εκµάθησης σκι µε θεραπευτική προσέγγιση για άτοµα µε ήπια 
έως µέτρια εγκεφαλική παράλυση, µε την συνεργασία εξειδικευµένου 
φυσικοθεραπευτή.  
Περιλαµβάνει ασκήσεις προετοιµασίας σε κλειστό χώρο, πρακτική στην πίστα, 
ενηµέρωση των γονέων και εφόσον το επιθυµούν και µπορούν, συµµετοχή και των 
ιδίων. 
 
Εκπαιδευτικά σεµινάρια για εκπαιδευτές προσαρµοσµένης χιονοδροµίας 
Στην Βασιλίτσα διοργανώνεται κάθε χρόνο, Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό σεµινάριο για 
νέους επιστήµονες, εκπαιδευτές και φυσικθεραπευτές που επιθυµούν να 
ασχοληθούν µε το αντικείµενο. 
Η εκπαίδευση περιλαµβάνει θεωρητική ενηµέρωση και πρακτική άσκηση από 
Έλληνες και ξένους εισηγητές. 
 
Πληροφορίες – ενηµέρωση: 
 
Θοδωρής Πετρόπουλος 
Υπεύθυνος προγράµµατος, πτυχιούχος φυσικής αγωγής / προπονητής σκι 
Τηλ/φαξ: 2310 201825 
Κινητό:    6937415841 
E mail:   alma@almarelax.gr  
 


